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Ocena rozprawy doktorskiej lek. Wojciecha DR ZDA
pt. "Wpływ fentanylu podawanego podpajęczynówk Iwo podczas
znieczulenia do cięcia cesarskiego na poziom wy , ranych
wskaźników laktacji"

Obecnie

cięcie

cesarskie jest jednym z

chirurgicznych, Problem
cięcia

wpływu

najczęściej

wykon wanych zabiegów

rodzaju i sposobu znieczulenia, jak

cesarskiego na czas

podjęcia

karmienia pie

dyskutowany jest od wielu lat, jednak

dokładne

mechanizmy wy

operacji

sią

również

oraz

tępujących

samej

laktację

w tym

przypadku zjawisk i wzajemnych zależności nie zostały jednoznac nie wyjaśnione, Na
laktację wpływa

regulacji

bowiem w tej sytuacji klinicznej szereg czy ników, od zmian

hormonalnej,

reakcji

odruchowych

okołoporodowego, oddziaływanie środków

na

różnorodn

bodźce,

stresu

farmakologicznych sto owanych w trakcie

znieczulenia, po wpływ czynników psychologicznych,
Cięcie

cesarskie może być wykonane zarówno

niu ogólnym jak

regionalnym, Rodzaj znieczulenia nie pozostaje bez wplywu na karmienie
i jego jakość, Najistotniejszymi czynnikami jakie należy wziąć po

piersią

uwagę to rodzaj

oraz dawki leków, które otrzymała matka, a pośrednio również dziecko oraz czas
trwania separacji dziecka od matki w okresie pooperacyjnym, Anestezja ogólna
wpływa

zazwyczaj bardziej na

kontaktu z dzieckiem do czasu
ogólnego
w

oraz

bezpośrednim

Wpływ

upośledzenia

matkę

i noworodka, prowadz c do utrudnienia

ustąpienia resztkowego działania śr l dków znieczulenia
mechanizmu

ssania

reakty ności

noworodka

okresie po porodzie,

analgezji regionalnej wydaje

się

w tym przypadku mni 'szy, co pozostaje

w związku z mniejszymi dawkami środków farmakologicznych mo , ących przechodzić

przez łożys ko. Niemniej jednak spotkać się można z tezą, j e cięcie cesarskie
ni ezależnie

od rodzaju znieczulenia (ogólne, przewodowe) wpłY1Wa negatywnie na

odruch ssania oraz

laktogenezę

na wielu poziomach.

Znieczu lenie podpajęczynówkowe uważa n e j est za szczególnie korzystne podczas
operacj i

ci ęc i a

se n sorycz n ą

cesa rskiego ze
oraz

z n iecz u lających

wzg l ędu

m otorycz n ą .

miej scowo oraz

początek dział

na szybki

Jed nocześ ni e

o ddzi aływa ni a

ryzyko

na

płód

nia i

s il ną blokadę

toks czności

środków

j est minimalne z uwagi na

stosowanie niewielkich dawek analgetyków miejscowych .

Problem

oddziaływania

procesu karmienia

procedur anestezjologicznych na zaburz nia fizjologicznego

piersią

dotyczy w ostatnich latach

wciąż rosną

ej grupy kobiet na

całym świecie. Z kolei w pi ś miennictwie niewiele jest doniesień d tyczących wpływu

fentanylu

podawanego

podpajęczynówkowo

jako adiuwant

a czas

podjęcia

karmienia piersią oraz laktację . Dlatego też za wartościowe i o ginalne uważam
podj ęci e

tego tematu przez Autora dysertacji.

Oceniana

rozprawa

przeprowadzenie

prezentuje wyniki

uzyskana

została

prospektywnych

zgoda

Komisji

ba ań,

Biotyczn j

na

których

przy

Śląskim

Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Obejmujący

76 stron tekst,

przedstawiający

zagadnienia bad · ne i analizowane

przez lek. Wojciecha DROZDA został podzielony w sposób

powy dla prac

biomedycznych na 10 zasadniczych części (wstęp, cele pracy, hi otezy badawcze,
mate riał

i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo, stre zczenia w języku

polskim i angielskim oraz

załączniki).

Rozprawa

została

zaPIanowar a poprawnie, ma

przejrzysty, logiczny układ, zachowane są właściwe proporcje posz , zególnych części.
Całość opracowania poprzedzają wykazy najczęściej używanych s rótów oraz tabel

i rycin.
Rozd ział WSTĘP, stosowny do celów pracy stanowi ci e kawą czę ć rozprawy i jest
świadectwem

rzetelnej wiedzy Autora i jego dobrego przygoto

badań . Doktorant w interesujący sposób, w oparciu o literaturę,
histori ę

rezentuje krótką

operacji cesarskiego cięcia, a następnie szeroką analizę do czącą obecnego

stanu porodów drogą cięcia cesarskiego na świecie. Podkreśla, ż

znaczenie cięcia
2

cesarskiego, a tym samym znieczulenia stosowanego w trak ie tej interwencji
chirurgicznej, znacząco rośnie w ostatnich latach, szczególnie w krajach wysoko
rozwiniętych,

ze

wzg l ęd u

na stale

rosnący

odsetek porodów

drogą operacyjną.

Problem ten dotyczy również Polski, gdzie odnotowano, jak po aje Autor, wzrost
odsetka cięć cesarskich z 16,1% w roku 2008 do 34,6% w TkU 2013 i należy
spodz i ewać s i ę utrzymania owej tendencji w najbliższych lalch. W ko lejnych
podrozdziałach WSTĘPU
cięcia

cesarskiego oraz

Autor prezentuje w przejrzysty sposób te at znieczulenia do

wpływu

samej operacji oraz procedur anetezjologicznych na

proces laktacji i karmienia piersią. Opierając się na danyc

z piśmiennictwa

podkreśla, że niewątpliwym

anestetyków na

jest negatywny wpływ podawanyc

odruch ssania u noworodka oraz

laktogenezę

u matki na wiei

poziomach tego

fizjologicznego procesu. Zjawisko to dotyczy zarówno noworodków i kobiet rodzących
siłami natury, korzystających z różnych form analgezji farmakolo icznej, ale przede

wszystkim matek i dzieci urodzonych

drogą cięcia

cesarskiego. Fa ty te w oczywisty

sposób mobilizują do poszukiwania dróg optymalnej analgezji
negatywny

wpływ

fizjologię

na

procesu laktacji i karmienia pi

mniejszającej
rsią

ten

po operacji.

Kolejny podrozdział WSTĘPU prezentujący obecną wiedzę z piśmi . nnictwa na temat
wpływu fentanylu na karmienie piersią noworodków w sposób przy tępny wprowadza

czytelnika rozprawy w
CELE PRACY

założone

cele i hipotezy badawcze.

sformułowane zostały

w czterech punktach,

logicznie zredagowane hipotezy badawcze. Szczególnie interesuj cy w mojej opinii
jest cel trzeci badań, dotyczący określenia korelacji pomiędzy s adkiem ciśn i enia
tętn i czego

podczas znieczulenia i podawanymi w związku z tym le ami, a poziomem

prolaktyny i kortyzolu,

będącym i

endokrynologicznymi

wykładnika

i reakcji stresowej

i laktacji.
W rozdzia le MATERIAŁ I METODY BADAŃ Autor przedstawia dokładnie sposób
zbierania danych klin icznych według opracowanego protokoł . Grupę badaną
stanowiło

z

pierwotnie

Oddziału

Ginekologiczno-Położniczego

planową operację cięcia

cesa rskiego Ostatecznie, po

113

pacjentek

Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifrat~'w w Katowicach,

u których przeprowadzono

uwzględnien iu zastosowanych kryteriów wyłączenia, analizie podd no wyniki badań

103 pacjentek w wieku od 17 do 40 lat, które przydzielono I sowo do dwóch
3

homogennych grup. Grupa I objęła 46 kobiet radzących drogą cięcia cesarskiego
u

których

do

znieczulenia

podpajęczynówkowego

zastoso ano

bupiwakainę

w stężeniu 0,5%. Grupa II objęła 57 pacjentek u których dod tkowo w analgezji
zastosowano 20 mikrogramów fentanylu.
Wszystkie pacjentki po przydzieleniu do jednej z dwóch badan ch grup poddane
zostały analgezji pOdpajęczynówkowej (bez użycia, bądź z dod tkiem fentanylu).

Podczas znieczulenia monitorowano istotne parametry
ocenę

noworodków

w

skali

Apgar

oraz

dane

życiowe

a rzebieg anestezji,

dotyczące

natężenia

bólu

pooperacyjnego i stosowanej terapii dokumentowano. W pierwsze dobie po operacji
o godzinie 6-tej rano pobierano krew na skrzep, a
prolaktyny i kortyzolu

następnie

metodą immunochemiluminescencyjną

o naczano

stężenia

.

Obliczenia i analizy statystyczne przeprowadzono z wykorzys aniem programu
Statistica (Dell Statistica, USA).
Rozdział
Opisując

WYNIKI liczy 22 strony, stanowiąc najbardziej obszern

część

dysertacji.

uzyskane wyniki Doktorant przedstawił dane zamieszc ając je zarówno

w formie opisowej jak i graficznej,

łącznie

w 29 tabelach i ryci ach.

Zostały

one

przedstawione w kilku częściach. W pierwszej zamieszczono charakterystykę ogólną
badanych grup, stwierdzając brak istotnych różnic statystycznych
i II pod

względem

konieczności

wieku, oceny noworodka w skali Apgar, masy i

odśluzowania

omiędzy grupą

zrostu

I

rodzących,

noworodka oraz wystąpienia nudn , ści i wymiotów

u pacjentek w trakcie i po znieczuleniu. W części drugiej zapre entowano wyniki
analizy badanych zależności pomiędzy podaniem opioidu a stęż niem prolaktyny
i kortyzolu, koniecznością użycia efedryny oraz natężeniem

ólu przed i po

znieczuleniu. Uzyskane dane pozwoliły Autorowi na ustalenie z iązku pomiędzy
podaniem

opioidu

a

istotnym

statystycznie

wzrostem

kortyzolu

u badanych kobiet. Pozostałe z analizowanych parametrów nie r żniły się istotnie
w obydwu grupach. Kolejne testy statystyczne wykazały brak wpływu spadku
ciśnienia tętniczego

w trakcie analgezji na poziom prolaktyny i ko

ujemną korelację pomiędzy dawką użytej

zolu, ale obecną

w trakcie znieczulenia efe ryny a

stężeniem

kortyzolu w surowicy.
W rozdziale DYSKUSJA Autor wykazuje umiejętność krytycznej . nalizy doniesień
z piśmiennictwa. Przedstawia aktualny stan wiedzy na temat

pływu

różnych
4
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procedur

anestezjologicznych

naturalnych, jak i

cięć

stosowanych

w

cesarskich, na procesy

przebiegu

związane

arówno

z lak

l acją

porodów

i karmieniem

piersią, ze szczególnym uwzględnieniem parametrówanalizowa ych w badaniach
własnych.

Przeprowadzona w tym rozdziale ocena ograniczeń mo ących wpływać na

wyniki własnej pracy badawczej świadczy o dojrzałości naUkO j ej lek. Wojciecha

DROZDA.
Rozprawę kończy 5 wniosków wynikających generalnie z uzysk · nych wyników. Na
podkreślenie zasługuje ograniczenie się w nich jedynie do faktó , bez stosowania

ryzykownych uogólnień.
Piśmiennictwo, jakim w swoich rozważaniach posiłkuje się

utor obejmuje 85

pozycji literaturowych, w większości z ostatnich lat. Kilka z ni h, zapewne przez
przeoczenie
odnośnikiem

redakcyjne jest cytowanych,

choć

nie

oznacz nych

stosownym

w tekście pracy.

Pomimo pozytywnej oceny rozprawy jako całości, podczas jej ektury nasuwa się
kilka uwag i pytań o charakterze szczegółowym:
1) Istnieją niezgodności pomiędzy opisem metodyki badania p zedstawionym we
wniosku do Komisji Bioetycznej (umieszczonym z części JŁĄCZNIKI), a tym
opisanym w rozprawie. Na

po porodzie pacjentkom

przykład

we wniosku czytamy" W pierwszej dobie

biorącym udział

w badaniu z, . tanie dwukrotnie

pobrana krew w celu oznaczenia laboratoryjnego

stężenia

p vlaktyny w osoczu

krwi - bezpośrednio przed podaniem Pani dziecka do kar. ienia oraz po 30
minutach." Z rozprawy wynika,
2) Nasuwa

się

że

krew pobierano tylko raz.

pytanie dlaczego pomimo,

iż

podczas zniec ulenia

operacji

monitorowano wartości skurczowego, rozkurczowego oraz ~redniegO ciśnienia
tętniczego

w protokole badawczym odnotowywano a pó ' niej analizowano

tylko wartości ciśnienia skurczowego?
3) W pracy nie podano przy jakim poziomie VAS rozpoczyna n uśmierzanie bólu
pooperacyjnego.

1

4) Nie znalazłem informacji odnośnie stosowania, bądź nie pre edykacji.
5) Warto wiedzieć skąd pochodzi cytowany w pracy algOryr
obniżenia ciśnienia skurczowego poniżej

"w

85 mmHg lub obn 'żenia

przypadku

powyżej 50

5
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mmHg

od

wartości

wyjściowej

podawano

prept rat

Ephedrinum

hydrochloricum w dawkach frakcjonowanych? (przy czym dawek efedryny nie

określono).

Zwykle w pracach biomedycznych spadek

ciśnienia tętniczego

odnosi się do wartości ciśnienia średniego i definiuje proc ntowym spadkiem
w odniesieniu do wartości wyjściowej.
6) Bardzo szczegółowy opis metod stosowanych analiz sta stycznych stanowi
zdecydowaną część rozdziału WYNIKI, co czyni tą część pracy bardzo trudną

w odbiorze. Być może należało szczegółowe opisy me od statystycznych
zawrzeć

w osobnej części - aneksie.

I

7) Wyciąganie dość jednoznacznie brzmiących wniosków od ośnie zachowania
się

prolaktyny i kortyzolu w zależności od różnych Zr iennYCh (spadek

ciśnienia,

podaż

efedryny,

zastosowanie

fentanylu)

się

r Ydaje

mieć

ograniczone znaczenie przy braku oznaczenia WyjŚCiowych wartości tych
hormonów przed znieczuleniem i interwencją chirurgic ną, tak w całej
populacji, jak i analizowanych grupach. Tak

więc

istotn m ograniczeniem

przeprowadzonych badań wydaje się być jednokrotne o naczenie stężenia
hormonów (prolaktyna, kortyzol) w 15-22 godzin po zniecz leniu i wykonaniu
cięcia

cesarskiego.

Zwracają uwagę błędy

8)

redakcyjne (np. ,,stwierdzono,

że

ppdanie opioidu nie

wpływa na podaż kortyzolu.; zamiast "na podaż ef~[jryny'), literowe,
stylistyczne (np. "w materiale badanym nie występowa

istotne

różnice'

zamiast "w badanej populacji nie występowały istotne różni e').
9) Nie istnieje Polskie Towarzystwo Leczenia Bólu, natomi st działa Polskie
Towarzystwo Badania Bólu

Na zakończenie pragnę zaznaczyć, iż nieliczne, przedstawione u agi nie wpływają
na zasadnicze, merytoryczne walory ocenianej rozprawy.
określił

m,

że

doktorant

jasno zagadnienia naukowe stanowiące przedmiot przeds awionej do oceny

rozprawy,
wiedzą

Uważ

rozwiązując

teoretyczną,

w

miarę

poprawnie i samodzielnie

doświadczeniem

opracowania naukowego.

Reasumując,

klinicznym

założone

oraz

przedstawioną

cele.

Wykazał się

umiej tnością

do ocen

pracę

realizacji
oceniam

6
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pozytywnie i

uważam,

że

odpowiada ona ustawowym war nkom stawianym

rozprawie na stopień doktora nauk medycznych .

W związku z powyższym mam zaszczyt przedstawić

ysokiej Radzie

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego U iwersytetu

Medycznego wniosek o dopuszczenie lekarza Wojciech DROZDA do
dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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Prof. dr hab. n. r.. ed. Przemysław Ja oWleckl

Zabrze, 25 październ i ka 2017 r.
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